
 
 
 
 
 
 

ที่ ซก.ก.  352/2562  วันท่ี 30 เมษายน 2562 
 

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) (SUSCO) ขอน าสง่รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 ซึง่ไดม้ีการประชมุเมื่อวันท่ี                           
25 เมษายน 2562 ตามเอกสารแนบ 
 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกีย่วกับรายงานการประชมุดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายัง  
SUSCO ได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยโปรดติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทที่อีเมล corporatesecretary@susco.co.th  
โทรศัพท์ 02-428-0029 ต่อ 110 หรือโทรสาร 02-428-8001 
 

 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
         
 
 
         (ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน)์ 
          กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนักเลขำนกุำรบริษัท 
โทรศัพท ์ 0-2428-0029 ต่อ 110, 111 หรือ 113 
โทรสาร 0-2428-8001 
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รายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2562 
บริษัท ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อวนัพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 
ณ ห้องประชุมชัน้ 5 อาคาร 5 ชั้น บริษทั ซัสโก้ จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………………….................................................................. 

 กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ทีเ่ข้ำรว่มประชมุ มีดงันี ้ 
รำยนำมกรรมกำรผู้เขำ้ร่วมประชมุ 

1.  นำยมงคล สิมะโรจน์  ประธำนกรรมกำร  
2. นำยภิมุข สิมะโรจน ์ รองประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
3.   นำงพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4.    นำยประกิต ประทีปะเสน กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
  และประธำนอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 
5. คุณหญิงเสริมศรี บุนนำค  กรรมกำรอิสระ 
6.  นำยสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ กรรมกำรอิสระ 
7.    นำยณรงค์ จุลชำต กรรมกำร 
8. นำยนพดล อัตวำวุฒิชยั  กรรมกำร 
9.    นำยพงศธร ฉัตรนะรัชต ์ กรรมกำรบริหำร 

  10. นำยชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์  กรรมกำรผู้จดักำร 
11.    นำยมำวีร์ สิมะโรจน์  กรรมกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนปฏิบัติกำร 
 

หมำยเหต:ุ   สัดส่วนกรรมกำรท่ีเขำ้ร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด 
 

 รำยนำมผู้บริหำรผู้เข้ำรว่มประชมุ  
1. นำยอัมรินทร์ สิมะโรจน์  รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนบริหำร (ผู้บริหำรสูงสุดดำ้นกำรเงิน) 

 และรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล  
2. นำงสำววีรินทร์ สิมะโรจน ์ เลขำนุกำรบริษัท 
3. นำยพรชัย วิระวงษ์นุสร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
4. นำยสุนทร ยุรศักดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยคลังน้ ำมัน 
5. นำยกันพล นกจันทร ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำย 
6. นำงสำวมุกดำวรรณ รุทธพิชัยรักษ ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดหำและจัดซือ้ 
7. นำงสำวกำนต์สินี สนองจิตเจริญ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจเสริม 
8. นำงสำวเพชรมำลี วฒันำนิยม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงนิ 
9. คุณปัญญดำ วรรณโกวิท         รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย 

10. นำงรัชดำ เลื่องสุนทร หัวหน้ำส ำนักกฎหมำย 
11. นำยประนิต วีระพิพรรธ หัวหน้ำส ำนักระบบข้อมูลสำรสนเทศ 
12. นำงสำววกิำนดำ วรรณศิร ิ หัวหน้ำส ำนักตรวจสอบภำยใน 
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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกดั 

1. คุณธนะวฒุิ พิบูลย์สวัสดิ์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 6699 
2. คุณพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 9012 

 

ก่อนเริ่มกำรประชุม   
เลขำนุกำรบริษัทได้แนะน ำเกีย่วกับควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องประชุม กรณีมเีหตุฉุกเฉิน 
 

 เริ่มกำรประชุม เวลำ 09.30 น. 
 เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ มผู้ีถือหุ้นมำประชมุด้วยตนเองจ ำนวน 53 รำย และมีผู้รับมอบฉันทะจ ำนวน 52 รำย  
รวมเป็นจ ำนวน 105 รำย นับจ ำนวนหุ้นได้ 588,962,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.54 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งมีจ ำนวน 
1,100,005,556 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบงัคับของบริษัทฯ ท่ีได้ก ำหนดให้องค์ประชุมประกอบด้วย จ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับ-
มอบฉันทะเข้ำประชุมรวมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย และมีจ ำนวนหุ้นไมน่้อยกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด 

เลขำนุกำรบริษัทได้อธิบำยวธิีกำรท่ีจะใชใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทรำบ ว่ำผู้ถือหุ้นหรอืผู้รับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเทำ่กับจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะ โดยนับหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง และเพือ่ควำมรวดเร็วในกำรลงและกำรนับคะแนนเสียง 
หำกมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวำระใด ขอให้ผู้นั้นยกมือ เพื่อเจ้ำหน้ำที่จะได้น ำ “บตัรลงคะแนนเสียง
กรณีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง” ที่ผู้นั้นได้แสดงควำมเห็นไว้ ไปหักออกจำกจ ำนวนหุ้นทัง้หมดทีม่ีสิทธิออกเสียง ได้จ ำนวนสุทธิเทำ่ไร 
จะถือเป็นคะแนนเสียงของกำรลงมตใินวำระน้ัน กรณีผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนจำก 
ใบมอบฉันทะ และจะแสดงคะแนนของแต่ละวำระบนจอภำพ หลังจำกที่ประชุมไดม้ีมติในวำระน้ัน   
 หลังจำกนั้น ได้แนะน ำกรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม อีกทั้งแจ้งว่ำ ได้ขอให้นำยณัฐวรรธน์ อธิธนวฒัน์ ผู้ถือหุ้น  
เป็นผู้สังเกตกำรณ์และตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียง เพื่อควำมโปร่งใสดว้ย  
 ต่อจำกนั้น นำยมงคล สิมะโรจน์ ประธำนกรรมกำร ซึ่งท ำหน้ำทีเ่ปน็ประธำนในท่ีประชมุ ได้กล่ำวตอ้นรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ 
และผู้ที่เข้ำร่วมประชุมทกุท่ำน แล้วได้กล่ำวเปิดประชุมและด ำเนนิกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปนี้ :- 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2561 เมือ่วนัพฤหสับดทีี่ 19 เมษายน 2561 

  ประธำนฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจำรณำเพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2561 เมื่อวันพฤหสับดีที ่19 
เมษำยน 2561 ที่บริษัทฯ ได้ส่งส ำเนำให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้แจ้งดว้ยว่ำคณะกรรมกำรได้ 

 พิจำรณำแล้ว เห็นวำ่รำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวได้บันทึกไว้ถกูต้อง และครบถ้วน จงึใหเ้สนอวำ่ที่ประชุมควรรับรอง
รำยงำนกำรประชุมดังกลำ่ว อนึ่ง บริษัทฯ ได้ส่งรำยงำนกำรประชมุดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ              
ได้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ด้วยแล้ว 

  ประธำนฯ ได้ถำมวำ่มีผู้ใดต้องกำรจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมหรือไม่ 
  เมื่อไม่มี ประธำนฯ จึงได้สรุปวำ่ ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2561 เมือ่วันพฤหัสบดีที ่
19 เมษำยน 2561  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 588,967,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 
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     หมำยเหตุ :  ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ ำนวน 55,100 หุ้น 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
  ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 

กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนโดยสรปุจำกรำยงำนประจ ำปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม วำ่ในปี 2561 เศรษฐกจิของประเทศเติบโตประมำณร้อยละ 4.2 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ที่เติบโตร้อยละ 3.9 จำก
กำรเพิม่ขึ้นของกำรบริโภค กำรลงทุนภำคเอกชน และกำรใช้จำ่ยกำรลงทุนจำกภำครฐั ในขณะท่ีกำรส่งออกสินค้ำสุทธิ
นั้นชะลอตัวลง 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดม้ีปริมำณขำยน้ ำมันโดยรวมทัง้ส้ิน 1,259 ล้ำนลิตร เพิ่มขึ้น 112 ล้ำนลิตรจำกปี 2560 
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.73 ซึง่สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียของภำพรวมธุรกิจน้ ำมนัในประเทศ โดยปจัจัยที่ท ำให้บริษัทฯ สำมำรถเติบโต
ได้สูงกวำ่ภำพรวมอุตสำหกรรมเกิดจำกกำรขยำยตวัของกำรขำยส่งน้ ำมันไปต่ำงประเทศและกำรขำยน้ ำมันอำกำศยำน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้รวม 28,245 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก 23,425 ล้ำนบำทในปี 2560 เปน็จ ำนวน 
4,820 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.58 เนื่องจำกรำยกำรท่ีส ำคัญคือมีรำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้จำกปริมำณขำยที่
เพิ่มขึ้น  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิ 283.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 61.13 ล้ำนบำท เมื่อเปรียบเทยีบกับป ี2560 ที่มี
จ ำนวน 222.55 ล้ำนบำท ถือเป็นปีท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนเป็นที่น่ำพอใจ 

ส ำหรับฐำนะกำรเงินของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 5,868.06 
ล้ำนบำท หน้ีสินรวมจ ำนวน 2,291.89 ล้ำนบำท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ ำนวน 3,576.17 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำหุ้น
ตำมบัญชีหุ้นละ 3.25 บำท 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสถำนีบริกำรท่ีเปดิด ำเนินกำรท้ังหมด 227 แหง่ สถำนีบริกำร NGV 12 แหง่ 
และสถำนีบริกำร LPG 11 แห่ง 

กรรมกำรผู้จดักำรได้รำยงำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นวำ่ บริษัทฯ ได้ประกำศใช้
นโยบำยต่อตำ้นกำรคอร์รัปชั่นตั้งแต่ปี 2559 และเมื่อวันท่ี 18 สิงหำคม 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองจำกแนวรว่ม 
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC) บริษัทฯ ไดท้ ำกำรประเมินควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชั่นทุกปี และ 
มีมำตรกำรควบคมุภำยใน ในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเพยีงพอ 

  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม เมื่อไมม่ีผู้ใดซักถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จึงสรุปวำ่  
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

 
วาระที่ 3    พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 
กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนว่ำ คณะกรรมกำรได้มีมตใิห้เสนอที่ประชุมพิจำรณำอนมุัติงบกำรเงินของบริษัทฯ  

ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ดังมีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 86 ถงึหน้ำ 158 ของรำยงำนประจ ำปี 2561          
ทีบ่ริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกทำ่นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี้ 
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        หน่วย: ล้ำนบำท 
รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 

สินทรัพย์รวม 4,933.94 5,868.07 
หน้ีสินรวม 2,611.84 2,291.90 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,322.10 3,576.17 
รำยได้รวม 18,283.16 28,244.75 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 351.62 283.68 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 0.32 0.26 

 

กรรมกำรผู้จดักำรได้แจ้งด้วยวำ่ หำกผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะทรำบรำยละเอยีดเกีย่วกับ 
งบกำรเงินเพิม่เติม กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้สอบบัญชี ก็ยินดีที่จะอธิบำยให้ทรำบ 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม  
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ที่ประชุมไดม้ีมติอนุมัตงิบกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว            
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :-  

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 585,536,608 99.12 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 5,173,900 0.88 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
หมำยเหตุ :  ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชมุเพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,742,800 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร 

   ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรผู้จดักำรเป็นผู้รำยงำน 
 กรรมกำรผู้จดักำรรำยงำนว่ำ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะจำ่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  

 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษเีงินไดน้ิติบุคคลของงบกำรเงินรวม นอกจำกจะมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องใช้เงินเพื่อ                
กำรขยำยธุรกจิ ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวจะต้องไม่เกินกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 283.680 
ล้ำนบำท คณะกรรมกำรจึงมมีตใิห้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรดังกลำ่ว ดงันี้  
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)                                                                                              283.680 222.547 
2.  จ ำนวนหุ้น (ลำ้นหุ้น)                                                                                                                       1,100 1,100 
3.  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น)                                                                                                          0.13 0.11 
     - เงินปันผลระหว่ำงกำล (บำท/หุ้น)                                                                                             0.05 0.02 
     - เงินปันผลงวดสุดท้ำย (บำท/หุ้น)                                                                                            0.08 0.09 
4.  เงินปันผลจ่ำยทัง้ส้ิน (ล้ำนบำท)                                                                                                                    143.000 121.000 
5.  อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลกับก ำไร 
     ส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม (ร้อยละ)                                

50.41 54.37  

  

บริษัทฯ ได้จ่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วเมื่อวันท่ี 7 กันยำยน 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท หำก
จะจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท  จะรวมเงินปันผลทั้งหมดที่จะจ่ำย
ส ำหรับปี 2561 เป็นอัตรำหุ้นละ 0.13 บำท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 143,000,444.53 บำท ซึ่งเทำ่กับร้อยละ 50.41 
ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมของปี 2561  

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกลำ่วเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดจ้ัดสรร
ก ำไรเป็นเงินทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 หรือ 17.581 ล้ำนบำทแล้ว 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 15 มีนำคม 2562 และ             
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 13 พฤษภำคม 2562  

  จำกนั้น ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซักถำม  
 เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น ประธำนฯ จงึสรุปว่ำ ท่ีประชุมมีมตติำมที่คณะกรรมกำรเสนอ 
กล่ำวคอื ให้จดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยร้อยละ 5 หรือ 17.581 ล้ำนบำท และเป็นเงินปันผลงวดครึ่งหลัง 

 ของปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นเงิน 88,000,444.48 บำท ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้:- 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,093,708 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

           
หมำยเหตุ:  ในวำระน้ี มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจ ำนวน 333,200 หุ้น 

 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ  

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนวำ่ ส ำหรับวำระน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อผู้ที่เหมำะสมที่ควรจะ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำโดยผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทฯ ในระหว่ำงวันท่ี 26 ตลุำคม ถงึวันท่ี 28 
ธันวำคม 2561 แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมำยังบริษัทฯ และได้รำยงำนต่อไปวำ่ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562                   
ครั้งนี้ มีกรรมกำรท่ีจะต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระท้ังหมด 4 ท่ำน คือ    
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5.1  นำงพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวฒัน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
5.2  คุณหญิงเสริมศรี บุนนำค กรรมกำรอิสระ 
5.3  นำยณรงค์ จุลชำต กรรมกำร 
5.4  นำยชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์  กรรมกำรผู้จดักำร 

 คณะอนุกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำได้พิจำรณำคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์                          
ของกรรมกำรท่ีจะพ้นจำกต ำแหน่งทั้ง 4 ท่ำนแล้ว เห็นวำ่เหมำะสม และเพื่อให้กำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ด ำเนินไปอย่ำง
ต่อเนื่อง จงึได้เสนอคณะกรรมกำรให้เสนอต่อที่ประชมุพิจำรณำเลือกตั้งบุคคลท้ัง 4 กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอกี
วำระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมกำรกเ็ห็นด้วยกับควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำจึงมมีตใิห้เสนอ
ชื่อกรรมกำรท้ัง 4 ทำ่นให้ที่ประชมุพิจำรณำเลือกตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

 ในกำรน้ี บริษัทฯ ได้ส่งประวัติของกรรมกำรท้ัง 4 ทำ่น ให้แก่ผู้ถือหุน้เพื่อประกอบกำรพิจำรณำพร้อมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมดว้ยแล้ว หำกบุคคลดังกล่ำวได้รับกำรเลือกตัง้ บริษัทฯ จะมีกรรมกำรรวมจ ำนวนท้ังส้ิน 11 ท่ำน 
เลขำนุกำรบริษัทได้แจง้ดว้ยว่ำ กรรมกำรแต่ละทำ่นท่ีหมดวำระจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตำมจ ำนวนหุ้น 

ที่ตนถือเพื่อเลือกตั้งตนเอง โดยนำงพวงเพช็ร์ ทวีชยัวฒัน์ ถือหุ้นทำงตรง จ ำนวน 114,760 หุ้น คุณหญิงเสริมศรี บุนนำค 
ถือหุ้นทำงตรง จ ำนวน  3,391,555 หุ้น  นำยชยัฤทธิ์ สิมะโรจน์ ถอืหุ้นทำงตรง จ ำนวน 11,250,700 หุ้น และถือหุ้น
ทำงอ้อมโดยคู่สมรส จ ำนวน 3,000,000 หุ้น รวม 14,250,700 หุน้ 

ประธำนฯ ได้ขอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
ที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมกำรผู้ที่จะพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 4 ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึง่ 

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

5.1  นำงพวงเพ็ชร์ ทวชีัยวฒัน ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 589,179,048 99.68 
ไม่เห็นด้วย 1,799,900 0.30 
งดออกเสียง 114,760               0.02 
บัตรเสีย 0 0.00 

  

 5.2  คุณหญิงเสริมศรี บุนนำค กรรมกำรอิสระ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 585,902,253 99.12 
ไม่เห็นด้วย 1,799,900 0.30 
งดออกเสียง 3,391,555 0.57 
บัตรเสีย 0 0.00 
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      5.3  นำยณรงค์ จุลชำต     กรรมกำร  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 584,708,008 98.92 
ไม่เห็นด้วย 6,385,700 1.08 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
      5.4  นำยชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์     กรรมกำรผู้จัดกำร  

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 572,207,208 96.80 
ไม่เห็นด้วย 4,635,800 0.78 
งดออกเสียง 14,250,700           2.41 
บัตรเสีย 0 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ คณะอนุกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้พิจำรณำหน้ำทีแ่ละ 

ควำมรับผิดชอบท่ีกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบจะต้องปฏิบตัิ ตลอดจนคำ่ตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนอื่น                
ที่มีธุรกิจและขนำดใกล้เคยีงกับบริษัทฯ ด้วยแล้ว เห็นวำ่อัตรำเดิมที่ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้เมื่อปี 2561  
ยังเป็นอตัรำที่เหมำะสม  

ประธำนฯ แจ้งวำ่คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะอนุกรรมกำรฯ ทีเ่สนอให้คง
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบไว้ในอัตรำเดิม จงึขอเสนอให้ท่ีประชุมพจิำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำร               
และกรรมกำรตรวจสอบประจ ำป ี2562 เป็นคำ่เบี้ยประชุมเหมำจำ่ยเป็นรำยเดือน ดังนี้  

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 (ปทีี่เสนอ) ปี 2561 
(1)  ค่ำเบีย้ประชุมของประธำนกรรมกำร 30,000 บำท 30,000 บำท 
(2)  ค่ำเบีย้ประชุมของกรรมกำร ท่ำนละ 20,000 บำท ท่ำนละ 20,000 บำท 
(3)  ค่ำเบีย้ประชุมของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ*                15,000 บำท 15,000 บำท 
(4)  ค่ำเบีย้ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบ*  ท่ำนละ 10,000 บำท ท่ำนละ 10,000 บำท 
(5)  โบนัสและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

     

             *   นอกเหนือจำกค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรที่กล่ำวในข้อ (2)  
 

   ทั้งนี้ มีผลตั้งแตว่ันท่ี 1 พฤษภำคม 2562 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม  

  เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จึงไดส้รุปว่ำ ท่ีประชุมได้มมีติอนุมตัิคำ่ตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562 ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ด้วยคะแนนเสียง ดงันี้ :- 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,043,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

          
 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  

ประธำนฯ ขอใหเ้ลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รำยงำน 
                   เลขำนุกำรบริษัทได้รำยงำนวำ่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เสนอและคณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้ว เห็นชอบให้

น ำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จ ำกัด ตำมรำยชื่อต่อไปน้ี 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 

1)  นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699  
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
2)  นำงสำวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 9012  
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 หรือ 
3)  นำยพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4752 
 ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561  

   ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่ำนและส ำนักงำนสอบบัญชีดงักลำ่วไม่มคีวำมสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  
 บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว  

 ส ำหรับค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2562 นั้น ควรก ำหนดให้เป็นเงินจ ำนวน 1,473,000 บำท                                            
(ไม่รวมค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง เช่น คำ่ยำนพำหนะ คำ่โทรศพัท์ ฯลฯ) ประกอบด้วย  

(ก)  ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 855,000 บำท  
 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 25,000 บำท 
(ข)  ค่ำสอบทำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับ 3 ไตรมำส จ ำนวน 618,000 บำท     
 เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 18,000 บำท 
กล่ำวโดยสรุปคำ่ตอบแทนประจ ำปี 2562 จ ำนวน 1,473,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 43,000 บำท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึง่คำ่สอบบัญชนีั้นเหมำะสมกับปริมำณงำนท่ีตอ้งตรวจสอบ 
ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ทั้ง 3 ท่ำนจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัย่อยอีก 6 บริษัทด้วย คือ  
1)  บริษัท น้ ำมันสยำมมงคล จ ำกัด  2)  บริษัท สิริเจริญวัฒนำ จ ำกัด   
3)  บริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จ ำกดั  4)  บริษัท ซัสโก้ รีเทล พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกดั     
5)  บริษัท ซัสโก้ มำรเ์ก็ตติ้ง จ ำกดั และ 6)  บริษัท ซัสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด   
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ท่ีประชุมซกัถำม 
เมื่อไม่มีผู้ใดซกัถำมหรือใหค้วำมเห็นเป็นอยำ่งอื่น ประธำนฯ จึงไดส้รุปว่ำ ท่ีประชุมมมีติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญำตจำกบริษัท สอบบัญชธีรรมนิติ จ ำกัด ตำมรำยชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 
1)  นำยธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 
2)  นำงสำวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 9012 หรือ 
3)  นำยพีระเดช พงษเ์สถียรศกัดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่ 4752    
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                  และก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวน 1,473,000 บำท (ไม่รวมคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ                           
ตำมทีจ่่ำยจริง) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ :- 

 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุน้ที่มาประชุม 
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 591,043,708 99.99 
ไม่เห็นด้วย 50,000 0.01 
งดออกเสียง 0 0.00 
บัตรเสีย 0 0.00 

   
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 

  - ไม่ม ี- 
 
ประธำนฯ ได้สอบถำมที่ประชุมวำ่ มีผู้ใดต้องกำรสอบถำมหรือเสนอแนะเรื่องอื่นๆ หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถำมเพิม่เตมิ ประธำนฯ จงึได้กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้ที่มำเข้ำร่วมประชุมทุกทำ่น 

แล้วได้ปิดประชุมเมื่อเวลำ 10.00 น. 
 
 
 
                      
 

                 (มงคล สิมะโรจน์)                                                                                    (วีรินทร์ สิมะโรจน์) 
                ประธำนในที่ประชุม                                                            เลขำนุกำรบริษัท 

 


